
 

ALGEMENE VOORWAARDEN RBM 

 

B.  ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN RBM 

 

1  Algemeen:  

a.  De AIV zijn van toepassing op alle onderhandelingen, (verzoeken om) offertes, 

overeenkomsten, Orders en/of Contracten, schriftelijk of mondeling, tussen de Klant/Leverancier 

en RBM. Deze AIV vormen een onlosmakelijk onderdeel van alle overeenkomsten en/of 

Contracten tussen de Klant/Leverancier en RBM en zijn van toepassing op alle (andere rechts-) 

handelingen tussen hen. 

 

b.  Met de termen ‘Leverancier’ of ‘Leveranciers’ als vermeld in deze AIV wordt bedoeld ieder 

natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst voor de levering van goederen, een 

Order of een Contract heeft afgesloten of wenst af te sluiten met RBM, waaronder mede 

begrepen de vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolger(s) en erven van RBM. 

 

c.  Met de term ‘Order’, als bedoeld in deze AIV, wordt bedoeld een (onherroepelijk) aanbod 

van een Leverancier aan RBM, en vormt echter (nog) geen bindende overeenkomst met RBM, 

maar wordt beschouwd als een overeenkomst onder opschortende voorwaarde van definitieve 

schriftelijke toestemming (per e-mail) van RBM en is derhalve onderworpen aan het contract 

(hierna ‘Contract’) en wordt pas een Contract na deze goedkeuring door RBM. 

 

d.  Met de term ‘Contract’, als bedoeld in deze AIV, wordt bedoeld een uitdrukkelijke 

schriftelijke bevestiging van een Order door RBM, waarmee een volledige en bindende 

overeenkomst tussen partijen tot stand komt. De specifieke condities zoals beoogd in de Order 

worden in het Contract bevestigd. 

 

e.  Deze AIV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8104915, 

kunnen ingezien, opgeslagen of geprint worden via [www.reukema.com] of 

[www.reukemadirect.com] en worden eveneens gratis toegezonden op verzoek van de 

Leverancier. 

 

f.  Voor een specifieke transactie of overeenkomst zullen de partijen vrij zijn om in een 

schriftelijke akkoordverklaring (gedeeltelijk) van deze AIV af te wijken. Dit zal uitsluitend van 

toepassing zijn voor de betreffende (gedeeltelijke) voorwaarde en alle andere voorwaarden zullen 

volledig van kracht blijven. 

 

g.  Eventuele algemene (verkoop) voorwaarden die door de Leverancier gehanteerd worden, 

worden uitdrukkelijk door RBM verworpen. 

 

2  Sluiten of wijzigen van een overeenkomst 

a.  Alle prijzen zijn uitsluitend ter informatie en geven indicatieve marktprijzen weer. 

 

b.  Totdat een Order door RBM als Contract is goedgekeurd, heeft RBM geen enkele 

verplichting om goederen van de Leverancier af te nemen. Een Order kan echter niet door de 

Leverancier geannuleerd, herroepen of ingetrokken worden en wordt beschouwd als een van 

rechtswege bindend aanbod door de Leverancier om een overeenkomst (Contract) met RBM te 

sluiten. 

 



 

c.  RBM mag naar eigen goeddunken minimale hoeveelheden goederen per Order aangeven 

in gevallen waarin het dit wenselijk acht, bijvoorbeeld afhankelijk van de toepasselijke 

INCOTERMS. Het Contract zal alle relevante informatie tonen, zoals prijzen, minimale 

hoeveelheden, in aanmerking komende INCOTERMS etc. 

 

d.  De datum en het tijdstip van uitvoering van elke verplichting van de Leverancier als 

opgenomen in het Contract vormen fatale termijnen in de zin van art. 6:83(a) BW en derhalve zal 

niet-naleving onmiddellijk leiden tot het in verzuim zijn van de Leverancier. 

 

e.  Voor het bepalen van de bijzonderheden en/of voorwaarden van Orders en/of 

Contracten zullen de partijen de administratie van RBM als volledig en definitief bewijs hiervan 

beschouwen; dit is een bewijsovereenkomst. 

 

f.  Onverminderd het vorenstaande, zal RBM het recht hebben om een Contract 

(Contracten) te wijzigen tot uiterlijk het moment dat de Leverancier RBM een tijdstip voor 

levering heeft aangegeven. In het geval van wijzigingen zal RBM jegens de Leverancier de 

verplichting hebben om een redelijke verlenging van de leveringstijd (met betrekking tot de 

originele leveringstijd) in acht te nemen. 

 

3  Prijzen en betaling 

a.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen luiden de overeengekomen prijzen in euro’s, 

exclusief BTW. Na het sluiten van het Contract kunnen de prijzen niet meer door de Leverancier 

gewijzigd worden. 

 

b.  RBM is alleen verplicht tot betaling van de geleverde goederen binnen 30 dagen na 

levering en na goedkeuring van (de kwaliteit van) de goederen op zijn locatie en na ontvangst 

van alle hierop betrekking hebbende documentatie (zoals weegcertificaten en keuringsbewijzen 

etc.) van de Leverancier. 

 

c.  Als de Leverancier meer goederen levert dan afgesproken, zal RBM het recht hebben om 

de extra kosten te betalen tegen de afgesproken prijs per gewicht of tegen de actuele voor het 

gewicht toepasselijke prijs, uitsluitend naar eigen goeddunken van RBM. 

 

d.  RBM heeft het recht om zijn verplichtingen jegens de Leverancier op te schorten zolang 

de geleverde goederen niet door hem goedgekeurd zijn of in het geval dat RBM, voor de 

levering, bezwaar heeft gemaakt tegen de manier waarop de Leverancier heeft aangegeven zijn 

verplichting tot levering na te komen. 

 

e.  RBM heeft het recht om door de Leverancier in rekening gebrachte bedragen te 

verrekenen met alle op dat moment uitstaande vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van RBM 

jegens de Leverancier. De Leverancier heeft echter onder geen enkele omstandigheid het recht 

om enige verplichting jegens RBM te verrekenen of op te schorten. 

 

f.  Als RBM een betaling of betalingen aan de Leverancier doet, wordt RBM hierdoor noch 

impliciet noch uitdrukkelijk geacht de deugdelijkheid van de geleverde goederen die aan deze 

facturen ten grondslag liggen te erkennen noch op deze manier af te zien van enig recht op 

deugdelijke uitvoering van het Contract. Een dergelijke betaling ontslaat de Leverancier niet van 

(mogelijke) aansprakelijkheid jegens RBM met betrekking tot de aan RBM geleverde goederen. 

 



 

g.  Betaling zal door RBM verricht worden op basis van de betreffende facturen en zal RBM 

ontslaan van zijn betalingsverplichting voortvloeiend uit het onderhavige Contract. Betalingen 

door RBM kunnen derhalve niet beschouwd worden als betaling of erkenning van een andere 

vordering die de Leverancier beweert op RBM te hebben. 

 

4  Gewichten 

Tenzij in een afgesproken INCOTERM een andere plaats voor weging en aflevering 

bepaald is, zullen de weegresultaten van RBM’s eigen weegbrug bindend voor de partijen zijn. 

Partijen beschouwen de administratie van RBM als volledig en definitief bewijs hiervan; partijen 

gaan ermee akkoord dat deze als bewijs dient. 

 

5  Levering 

a.  Alle goederen worden door de Leverancier geleverd in overeenstemming met de inhoud 

en betekenis van de betreffende en afgesproken ICC INCOTERM (zoals in het Contract vermeld). 

 

b.  Levering zal plaatsvinden in overeenstemming met de door RBM gegeven instructies op 

de plaats en tijd of plaatsen en tijden die in de order of overeenkomst vermeld worden of op de 

plaats en tijd of plaatsen en tijden die (na het sluiten van de overeenkomst) door RBM schriftelijk 

aan de Leverancier zijn medegedeeld. 

 

c.  Ongeacht artikel 8 (Risico en eigendomsoverdracht) zullen de goederen tot de in de 

toepasselijke INCOTERM vermelde tijd van levering voor rekening en risico van de Leverancier 

blijven. Tenzij anders afgesproken is de Leverancier verplicht het transport voor de goederen te 

verschaffen en zal de Leverancier binnen dat kader altijd verplicht zijn om zorg te dragen voor de 

deugdelijkheid van alle door de autoriteiten vereiste documenten, al dan niet in samenhang met 

doorvoer, grensoverschrijdende handel en/of milieuvoorschriften. Op het tijdstip van levering (of 

althans tijdig) zal de Leverancier verplicht zijn om alle documenten die betrekking hebben op het 

transport aan RBM beschikbaar te stellen. 

 

d.  Als de Leverancier niet tijdig en volgens het in bovenstaand lid (c) bepaalde aan zijn 

leveringsverplichtingen voldoet, zal RBM het recht hebben om vergoeding te eisen van de 

hierdoor geleden schade. Bovendien heeft RBM in het geval van vertraagde levering door de 

Leverancier recht op een direct opeisbare boete van EUR 1.000,-- (duizend euro) voor elke dag 

dat dit verzuim niet voor zover als in het Contract bepaald hersteld wordt. 

 

e.  De Leverancier dient RBM onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen zodra zich 

omstandigheden voordoen of te voorzien zijn als gevolg waarvan de Leverancier niet aan zijn 

verplichtingen uit hoofde van het Contract kan voldoen. Deze informatie van de Leverancier is 

echter onverminderd enig recht van RBM om tijdige en behoorlijke nakoming van het Contract 

en/of schadevergoeding als gevolg van niet-nakoming te eisen of vormt geen afstanddoening 

door RBM van dergelijke rechten. 

 

6  Kwaliteit en inspectie 

a.  Inspectie, onderzoek en/of het nemen van monsters van de kwalitatieve of milieu-

(hygiënische) aspecten van de geleverde goederen op de in de sector gebruikelijke manier door 

een voor dit doel door RBM aangewezen persoon of inspectiebureau kan op verzoek of 

aanwijzing van RBM voor, tijdens of na de levering plaatsvinden. De Leverancier zal RBM voor dit 

doel toegang verlenen tot de locaties waar de producten geproduceerd worden, opgeslagen of 



 

afgeleverd zijn en (indien gewenst) elke medewerking verlenen aan de door RBM gewenste 

inspecties, onderzoeken of monsterafnames, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. De 

Leverancier zal verplicht zijn om RBM op eigen kosten de voor dit doel benodigde documentatie 

en informatie te verschaffen. 

 

b.  Het al dan niet uitoefenen van RBM’s rechten op grond van bovenstaand lid (a) zal de 

Leverancier niet ontslaan van zijn verplichting tot nakoming van een Contract. Het uitoefenen van 

deze rechten gevolgd door een eerste goedkeuring vormt evenmin een uitsluiting van RBM’s 

rechten om later de goederen alsnog af te keuren in het geval van non-confirmiteit. Alle rechten 

op (mogelijke) vorderingen van RBM jegens de Leverancier als gevolg van non-conformiteit of 

gebreken aan geleverde goederen zullen altijd voorbehouden en volledig van kracht blijven 

totdat de Leverancier aan alle contractuele verplichtingen heeft voldaan.  

 

c.  In het geval dat RBM de geleverde goederen weigert op grond van zijn rechten onder 

bovenstaand lid (a) zal RBM de Leverancier van deze weigering op de hoogte stellen en 

tegelijkertijd aan de Leverancier voorstellen om (a) de (forfaitaire) schadevergoeding als gevolg 

van deze weigering te verrekenen, of (b) te kiezen voor opnieuw leveren van de goederen onder 

Contract. Als de Leverancier het schikkingsvoorstel niet (a) zo spoedig mogelijk maar in elk geval 

binnen een periode van vierentwintig (24) uur na ontvangst van dit voorstel aanvaardt, 

veronderstellen de Partijen dat het schikkingvoorstel door de Leverancier is afgewezen en dat de 

Leverancier voor opnieuw leveren van de goederen onder Contract kiest (b). In het geval dat de 

Leverancier voor opnieuw leveren kiest, zullen de afgekeurde goederen binnen 24 uur na 

afkeuring door RBM door de Leverancier teruggehaald en voor eigen rekening en risico vanaf de 

locatie van RBM getransporteerd worden. In het geval dat de afgekeurde goederen niet binnen 

voornoemde termijn van de locatie van RBM verwijderd worden, heeft RBM naar eigen 

goeddunken het recht om de afgekeurde goederen voor rekening en risico van de Leverancier te 

transporteren en/of op te slaan. 

 

d.  In het geval dat de Leverancier er niet in slaagt om de (hoeveelheid) goederen als 

vermeld in het Contract te leveren zal RBM, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 7 dagen nadat er 

sprake is van een dergelijke non-conformiteit de Leverancier een redelijke termijn geven om deze 

non-conformiteit te herstellen. Alle uitgaven en eventuele schade als gevolg van een niet-

conforme levering is voor rekening van de Leverancier. Als de Leverancier niet binnen de door 

RBM gesteld termijn tot herstel is overgegaan zal dit onmiddellijk tot het in verzuim zijn van de 

Leverancier leiden. In dat geval zal RBM het recht hebben om naar eigen goeddunken 

vervangende schadevergoeding van de Leverancier te eisen, voor rekening van de Leverancier 

een nieuwe bestelling te doen of een vervanging door soortgelijke materialen te eisen en/of het 

Contract geheel of gedeeltelijk op te zeggen en volledige schadevergoeding (voor daaruit 

voortvloeiende schade en nevenschade) van de Leverancier te eisen; in het geval van opzegging 

van een Contract zal de schadevergoeding van RBM tenminste gelijk zijn aan de marktwaarde, in 

overeenstemming met de koers van de London Metal Exchange (LME) per de datum van deze 

opzegging, van dezelfde hoeveelheid en soort materialen als onder het Contract geannuleerd 

zijn. 

 

e.  Als RBM op basis van herhaalde afkeuring (om welke reden dan ook en al dan niet na 

opnieuw leveren of vervanging of in het geval van een aantal leveringen van dezelfde 

Leverancier), waarbij door partijen onder een dergelijke herhaling wordt verstaan dat dit 

tenminste drie (3) afkeuringen binnen een periode van zes (6) maanden inhoudt, betwijfelt of de 

Leverancier aan de door RBM gestelde eisen met betrekking tot levering en kwaliteit kan 



 

voldoen, zal RBM het recht hebben om alle met die Leverancier bestaande Contracten 

onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te zeggen, zonder dat RBM aansprakelijk 

is voor alle door de Leverancier geleden schade als gevolg van deze opzegging, maar zonder 

(enige) beperking van RMB’s rechten op grond van bovenstaand lid (c). 

 

f.  Geleverde goederen zullen bij levering administratief en visueel geïnspecteerd worden 

door RBM. 

 

g.  Als op grond van inspectie van de geleverde goederen met betrekking tot de zaken 

vermeld onder bovenstaand lid (a) of (e) het voor RBM duidelijk is dat de goederen besmet zijn 

met onderstaande materialen heeft RBM het recht om de geleverde goederen te weigeren in 

overeenstemming met bovenstaand lid (c), echter zonder vermelding van redenen voor deze 

weigering. Dit betreft onder andere, maar is niet beperkt tot, onderstaande besmettingen: 

• asbesthoudend materiaal 

• radioactief materiaal 

• explosief of (licht) ontvlambaar materiaal 

• brandbaar materiaal 

• oliehoudend materiaal en/of materiaal 

dat verwerkingsemulsie bevat 

• gashoudend materiaal 

• kwikhoudend materiaal 

• vloeistof bevattend materiaal 

• materiaal dat schadelijk is voor de 

volksgezondheid 

• niet-(gewenste) metalen elementen en 

ongewenste aanhangsels als grond, 

zand, e.d. 

h.  De Leverancier is verplicht om de volgende goederen lekvrij aan RBM te leveren: draaisel, 

snippers, schaafsel, slijpsel, vijlsel en afval van boren of stansen. 

 

i.  Onverminderd het recht om (volledige) schadevergoeding en compensatie te eisen heeft 

RBM het recht om in het geval van afgekeurde leveringen alle voor het nemen van monsters, 

sorteren, verwijderen en stilleggen gemaakte kosten op de Leverancier te verhalen. 

 

j.  Teneinde de kwalitatieve en commerciële waarde van de geleverde goederen te bepalen 

heeft RBM het recht om zogenaamde spectra-analyses van de geleverde goederen uit te voeren. 

De commerciële waarde van de geleverde goederen zal op basis van de resultaten van deze 

analyses bepaald worden tussen de partijen. 

 

7  Garantie 

De Leverancier garandeert RBM en staat ervoor in dat: 

 

a.  de geleverde goederen geheel in overeenstemming zijn met in het Contract vermelde 

maten, gewichten, hoeveelheden en specificaties; 

 

b.  de geleverde goederen vrij zijn van in artikel 6 lid (f) vermelde besmettingen; 

 

c.  transport, levering en opslag van de geleverde goederen en de goederen zelf voldoen 

aan alle regelgeving, im- en exportbepalingen en iedere verder toepasselijke wet- en regelgeving 

dan ook van het land waarin deze goederen zich (van tijd tot tijd) bevinden, zoals bepaald door 

(hogere en lagere) overheidslichamen; en 

 

d.  de geleverde goederen vrij zijn van rechten van derden, pandrechten, lasten, etc. 



 

 

8  Risico en eigendomsoverdracht 

a.  Behoudens de in het Contract overeengekomen toepasselijke INCOTERM zullen de 

geleverde goederen in elk geval het volledige en onbezwaarde eigendom van RBM worden op 

het moment dat zij (al dan niet door middel van goedkeuring) door RBM geaccepteerd worden. 

 

b.  Behoudens de in het Contract overeengekomen toepasselijke INCOTERM zullen de 

goederen voor rekening en risico van de Leverancier blijven tot het tijdstip dat zij uitdrukkelijk 

goedgekeurd worden door RBM. 

 

9  Transport 

a.  Behoudens de in het Contract bepaalde INCOTERM dienen de goederen vervoerd of 

gemerkt te worden in overeenstemming met de voorschriften van RBM, zodat de goederen 

gedurende normaal transport de plaats van bestemming in goede staat bereiken. 

 

b.  De Leverancier dient het transport vergezeld te laten gaan van alle benodigde (al dan niet 

door de overheid vereiste) transportdocumenten en is verplicht om de te vervoeren goederen, 

indien noodzakelijk, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tot het tijdstip van 

daadwerkelijke levering als aangegeven in artikel 4 lid (b). 

 

10  Aansprakelijkheid 

a.  De Leverancier zal volledig aansprakelijk zijn voor alle materiële schade en/of immateriële 

(gevolg-) schade geleden door RBM of derden vanwege het feit dat zij niet voldoen aan (een of 

meer) in artikel 6 vermelde garanties. Deze aansprakelijkheid van de Leverancier zal eveneens van 

toepassing zijn voor al deze door RBM of derden geleden schade als gevolg van opzettelijke 

handelingen of grove nalatigheid met schade als gevolg of nalatigheid van de Leverancier, zijn 

personeel en/of derden die door hem ingeschakeld zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

 

b.  De Leverancier zal RBM vrijwaren van iedere aansprakelijkheid jegens derden waaronder, 

maar niet beperkt tot, afnemers en werknemers van RBM, als gevolg van schade waarvoor de 

Leverancier op grond van het in lid (a) bepaalde jegens RBM aansprakelijk is. 

 

c.  De Leverancier dient zichzelf afdoende tegen de in dit artikel vermelde aansprakelijkheid 

te verzekeren en zal RBM op eerste verzoek kosteloos inzage geven in de betreffende 

verzekeringspolis of een kopie hiervan. 

 

d.  In het geval dat RBM, naar eigen goeddunken, zich gedwongen zal zien om maatregelen 

te nemen ter voorkoming van (verdere) schade als vermeld in de bovenstaande artikelen zal de 

Leverancier aansprakelijk zijn voor alle in verband met deze maatregelen gemaakte kosten en 

geleden schade. 

 

11  Overmacht 

a.  Er is sprake van overmacht indien een verzuim in overeenstemming met art. 6:75 BW niet 

aan de Leverancier toegerekend kan worden. 

 

b.  Indien de overmachtssituatie langer dan 3 maanden duurt, zullen beide partijen het recht 

hebben om het betreffende Contract (of overeenkomst) door middel van een schriftelijke 

verklaring op te zeggen. In het geval van (opzegging ten gevolge van) overmacht aan de kant 



 

van de Leverancier zal de Leverancier geen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding, 

om welke reden of op welke grond dan ook, en zonder afbreuk te doen aan de rechten van RBM 

om volledige vergoeding van de door deze gebeurtenis geleden schade te eisen. 

 

c.  De Leverancier zal RBM zo spoedig mogelijk, maar niet later dan binnen 2 dagen na een 

overmachtssituatie als vermeld in lid (a) daadwerkelijk plaatsvindt, op de hoogte stellen. 

 

12  Opzegging 

a.  Indien de Leverancier in verzuim is met betrekking tot de uitvoering van zijn Contract 

heeft RBM, steeds naar eigen goeddunken, het recht om het Contract door middel van een 

schriftelijke verklaring op te zeggen. Er zal sprake zijn van verzuim door de Leverancier in het 

geval dat de Leverancier niet binnen een (redelijke) door RBM bepaalde tijd tot (opnieuw) leveren 

is overgegaan. 

 

b.  In het geval dat de Leverancier onvrijwillig (geheel of gedeeltelijk) de beschikking of 

bevoegdheid over en/of het recht op zijn vermogen verliest door middel van, maar niet beperkt 

tot (een verzoek tot het starten van) een insolventieprocedure (faillissement of surseance van 

betaling), beslagen, pandrechten, lasten, etc. zal RBM het recht hebben om elke overeenkomst 

met de Leverancier door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen. Alle vorderingen 

van RBM op de Leverancier zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, waarbij RBM steeds het recht zal 

hebben om zijn vorderingen te verrekenen met door de Leverancier gefactureerde bedragen of 

bedragen die betaalbaar zijn of zouden zijn aan de Leverancier. De Leverancier is verplicht om 

RBM onmiddellijk schriftelijk te informeren over omstandigheden die de in dit lid (b) beschreven 

situatie tot gevolg hebben. 

 

13  Geen overdracht 

Zonder schriftelijke toestemming van RBM heeft de Leverancier niet het recht om 

verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met RBM aan een derde over te dragen. De 

Leverancier heeft evenmin het recht om deze rechten ten gunste van een derde te bezwaren (of 

anderszins te beperken). Daarnaast wordt de mogelijkheid om de eigendom en 

eigendomsrechten van alle vorderingen die de Leverancier op RBM heeft over te dragen, af te 

staan of te verkorten uitgesloten op grond van art. 3:83 lid 2 juncto 3:98 BW. 

 

14  Toepasselijk recht en geschillenbeslechting (forumkeuze) 

a.  Op deze algemene voorwaarden, de relatie tussen de partijen en alle onderhandelingen, 

overeenkomsten, Orders en/of Contracten die hieruit voortvloeien is Nederlands recht van 

toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG of Weens Koopverdrag) is uitgesloten. 

 

b.  Alle geschillen tussen RBM en de Klant en/of Leverancier zullen, met uitsluiting van alle 

andere plaatsen, uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank in Gelderland 

(Nederland). 

 


